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A les pàgines centrals d'aquest número del 
Tot Bellaterra us oferim un especial 
Bellaterra. Perquè la nostra història és 
local, però sembla que comença a superar 
els límits i a ser coneguda arreu del 
territori, gràcies al procés d'annexió amb 
Sant Cugat. També us expliquem novetats 
respecte a un alberg social que l'Ajuntament 
i Càritas volen ubicar a Bellaterra. I sembla 
que ja ens hem de començar a portar bé... 
perquè es busquen patges reials!

L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA I CÀRITAS VOLEN 
UBICAR UN ALBERG SOCIAL AL CENTRE DE BELLATERRA
Estaria ubicat davant del restaurant Umami i acolliria persones 
en situació de sensellarisme i exclusió social.

Recentment s'ha sabut que l'Ajuntament 
de Cerdanyola i Càritas volen ubicar un 
alberg social a Bellaterra. Sembla que és 
un projecte que està a punt d'aprovar-
se, i estaria situat al centre del poble, 
davant del restaurant Umami i la plaça 
del Pi.

Aquest tipus d'albergs socials van diri-
gits a persones majors d'edat en situació 
de sensellarisme, exclusió social i preca-
rietat, sense ingressos econòmics ni xar-
xa familiar ni de suport, que requereixin 
l'atenció de les seves necessitats bàsi-
ques d'alimentació, roba, medicaments, 
higiene i allotjament.

Bellaterra és un poble que no disposa 
de cap equipament social (ni d’altres) 
perquè no hi ha cap demanda per part 
dels veïns i veïnes, és per això que la 
notícia ha causat una certa sorpresa. Les

persones usuàries d'aquest tipus 
d'equipaments tenen un perfil que no 
existeix cap demanda a Bellaterra, sinó 
que és gent sense recursos que hauria 
de desplaçar-se expressament a Bella-
terra per a fer-ne ús.

Des de la redacció del Tot Bellaterra 
s'ha intentat contactar amb les diferents 
parts per recollir informació. 
L'Ajuntament no vol donar cap resposta 
i Càritas tampoc ha volgut concretar 
cap declaració; sí que s'ha pogut con-
tactar amb la propietat de l'immoble 
davant del restaurant Umami, on està 
plantejat el projecte.

S’ha confirmat que la propietat es trac-
ta d'una fundació on el patronat ha deci-
dit dedicar l'ús d'aquest patrimoni a 
l'acció social, i el projecte de l'alberg 
social és una possibilitat propera.
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L’EMD DE BELLATERRA, PUNT DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA GRIP I LA QUARTA DOSI DE LA COVID-19
L'objectiu d'aquesta campanya de vacunació és disminuir al 
màxim la incidència del virus en els grups de risc.

El passat dia 22 de novembre, l’edifici 
de l’EMD de Bellaterra va tornar a ser un 
punt de vacunació contra la grip per als 
habitants del poble. Totes les persones 
en edat de vacunar-se de la grip van 
poder demanar cita prèvia per telèfon o 
per WhatsApp, i posteriorment a través 
de la gestió del CAP de Serraperera se’ls 
va notificar la franja d’horari assignada 
per a la vacunació.

Enguany, la campanya de la grip i la 
dosi de record de la vacuna contra la 
Covid-19 es desenvolupen alhora amb 
l’objectiu de disminuir al màxim la 
incidència del virus en els grups de 
risc. Per aquesta raó, els professionals 
del CAP de Serraperera també estan 
administrant la quarta dosi de la vacuna 
contra la Covid-19 a les persones majors 
de seixanta anys, dones embarassades i 
pacients amb malalties cròniques. 

El període ideal per vacunar-se contra 
la grip són els mesos d'octubre i novem-
bre (tot i que la vacunació també es pot 
realitzar fora d'aquest període) i el seu 
efecte dura un any. No obstant això, la 
vacunació no sempre impedeix con-
traure la grip: l'efectivitat depèn del 
grau de similitud entre les soques vacu-
nals i les soques gripals circulants.

També és menor entre persones amb 
factors de risc que entre els professio-
nals sanitaris. Igualment, cal tenir en 
compte que en molts casos els símpto-
mes gripals que apareixen en les perso-
nes vacunades no són grip sinó altres 

virasis freqüents en l'època de la vacuna-
ció.

D'altra banda, la vacunació de la covid 
avança a un ritme molt menor en compa-
ració amb mesos anteriors, però hi ha 
col·lectius que estan rebent la quarta 
dosi, com per exemple les persones que 
han rebut un trasplantament, persones 
amb càncer, VIH o síndrome de Down, 
persones immunodeprimides, embaras-
sades, majors de seixanta anys, personal 
de residències de gent gran o cuidadores 
que convisquin amb persones d'alt risc, 
així com persones que justifiquin un 
viatge internacional per motius laborals 
o d'estudis. En tots aquests casos, la 
quarta dosi s'injecta com a mínim cinc 
mesos després de la tercera.

Anuncia’t al 
TOT BELLATERRA936114243

Vols rebre el

en digital?

facebook.com/tot.bellaterra

Busca'ns a
facebook i estaràs 
sempre informat
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CERDANYOLA CONTINUA SENSE INVERTIR EN 
BELLATERRA, DESPRÉS DE MÉS DE DOS ANYS

CERDANYOLA ORGANITZA UN RAL·LI DE COTXES 
A LA BV-1414, SENSE AVISAR BELLATERRA

L'alcalde de Cerdanyola, tot i rebre les peticions veïnals fa dos anys 
i comprometre's a treballar-hi, de moment no ha donat resultats.

Aquesta activitat xoca amb la històrica reivindicació de pacificar 
aquesta carretera amb problemes de seguretat i contaminació.

El mes de febrer del 2020 (fa més de 
dos anys), es va dur a terme una trobada 
a l'edifici de l'EMD, oberta als veïns i veï-
nes de Bellaterra per poder exposar a 
l'Ajuntament de Cerdanyola els temes 
que els preocupaven. Per part de 
l'Ajuntament, van assistir l'alcalde Car-
los Cordón i diversos regidors del Consis-
tori, entre ells el regidor de relacions 
amb l'EMD Bellaterra del moment, Víctor 
Francos, i el que seria el seu successor 
un any després, David González.

Per part dels veïns es va exposar als 
representants del Govern Municipal una 
llarga llista de mancances històriques 
de Bellaterra i temes d'interès comú 
que preocupen al veïnat.

Es va exposar la preocupació per la 
seguretat, les pilones, les càmeres de 
trànsit, l'enllumenat, la neteja, la preo-
cupació per no tenir un centre mèdic, la  
mancança de transport públic que uneix 
Bellaterra amb Cerdanyola, clavegueram 
i enllumenat, aparcament, problemes de 
deixalles i brossa, les problemàtiques 
sobre el clot de Can Fatjó dels Aurons, 
l'estació de bombeig Tirso de Molina o la 
problemàtica a Can Jeroni Martí, així 
com la modernització de Bellaterra o la 
millora de relacions i instàncies Cerdan-
yola-Bellaterra.

Cerdanyola va respondre cada un dels 
punts, agafant el compromís de treba-
llar-hi i a més a més comunicant unes 
inversions generals de 5.400.000€, les 
més fortes des de l'any 1979, destacant 

Dins del marc de la Festa de Tardor de 
Sant Martí de Cerdanyola, que enguany 
es va celebrar del 5 al 13 de novembre, 
es va celebrar una activitat que al pro-
grama es descrivia com a "Concentració i 
exhibició de cotxes antics", i ubicada al 
parc del Turonet. L'activitat, però, va 
anar acompanyada d'un ral·li dels 
mateixos cotxes que va passar pel mig de 
Bellaterra, tot recorrent la carretera 
BV-1414.

Tant l'EMD com els veïns i veïnes de 
Bellaterra desconeixien que es dugués a 
terme aquesta activitat el diumenge dia 
13 al matí, ja que no es va fer cap avís 
oficial ni tampoc es va demanar cap 
autorització, i va agafar per sorpresa.

la inversió per a la renovació de 
l'enllumenat.

A dia d'avui, però, pràcticament no 
s'han vist millores substancials en la 
majoria de les temàtiques, i Bellaterra 
està pràcticament en el mateix punt 
que fa dos anys, sense resultats clars 
per solucionar les preocupacions dels 
veïns.

La carretera BV-1414 és una carretera 
problemàtica, pel fet que ja fa molts 
anys que el volum i les velocitats de cir-
culació no són les adequades per una 
zona tan residencial, amb tots els pro-
blemes de seguretat i contaminació 
acústica que això genera.

És una reivindicació històrica de l'EMD 
poder tenir eines per a poder pacificar-
la, ja que ara mateix no en té la titulari-
tat, però tant la Diputació de Barcelona 
com l'Ajuntament de Cerdanyola no 
han fet cap gestió per trobar-hi una 
solució. El problema s'agreuja, doncs, 
quan se celebren aquest tipus d'activitats 
que són contràries a buscar la calma que 
fa tants anys que s'intenta trobar.
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Enviar fotos, contacte i preu
j.bellaterra68@gmail.com

613 02 03 04Particular 

compra o

lloga casa a 

Bellaterra

ES DUU A TERME UNA NETEJA EN PROFUNDITAT 
DEL TORRENT DE CAN DOMÈNECH
És important dur a terme un bon manteniment d'aquests espais 
naturals que conformen l'entorn més característic de Bellaterra.

Aquest mes de novembre, la brigada de 
RocaVallès ha dut a terme una neteja en 
profunditat dels marges del Camí del 
Torrent de Can Domènech. Aquest és un 
itinerari que comença a la Font de la 
Bonaigua i arriba fins darrere la Vila Uni-
versitària de la UAB.

El seu recorregut forma part de 
l'entorn natural de Bellaterra i ens 
apropa als espais més singulars, perme-

tent descobrir les espècies animals i 
vegetals més característiques de la zona, 
com el pi, l'alzinar mediterrani o el bosc 
de ribera. Molts dels elements naturals 
són els que antigament caracteritzaven 
els ecosistemes de la plana vallesana.

Per tant, és important dur a terme un 
bon manteniment amb l'objectiu de pro-
tegir i mantenir aquests espais.

EL PROPER 1 DE DESEMBRE S'INAUGURA UNA 
NOVA EXPOSICIÓ DE BELLATERRA D'ARTISTES
Després de Gloria Ruiz Casas, l'artista Luisa Barba Carbonell 
exposarà les seves pintures fins al dia 23 de desembre.

Dins del segon cicle de Bellaterra 
d'artistes que es va iniciar amb l'exposició 
de cartells històrics de la Festa Major de 
Bellaterra, i va continuar amb l'exposició 
de pintura de Gloria Ruiz Casas; el pro-
per dia 1 de desembre s'inaugurarà la 
nova exposició de pintura de Luisa Barba 
Carbonell.

Nascuda a Barcelona, els seus primers 
passos a l'art van ser de la mà del seu 
pare Josep M. Barba Albiñana, joier 
(orfebre) de professió i artista per 
excel·lència en reproduccions d'esmalt 
d'una gran majoria dels pintors més reco-
neguts de la història.

Va treballar al costat del seu pare 
durant diversos anys i posteriorment es 
va dedicar al disseny i venda de joies 
durant anys. Des que als deu anys comen-
cés a rebre classes de la pintora Odile 
Kurz a la fundació (Betania-Patmos) va 
desenvolupar passió per tota mena d'art, 
combinant així estudis i treball, l'art va 
ser virtut. L'art, la bellesa i poder-la 
plasmar en algun mitjà va ser la seva 
manera d'expressió.

La seva pàgina web, www.luisabarba.
com és una estada a la xarxa on es prio-
ritza la bellesa de l'art, l'elegància a la 
bellesa i la profunda espiritualitat de 
l'ésser humà. L'exposició estarà 
instal·lada a la Sala d'Exposicions de 
l'EMD a l'edifici del Centre Cívic fins al 
dia 23 de desembre.

Si ets artista i vols exposar la teva 
obra a Bellaterra, pots contactar amb 
l'EMD a través de cultura@emdbellate-
rra.cat o per telèfon al 93 518 18 30 i 
explicar la teva proposta per tal de con-
tinuar amb aquests cicles d'exposicions.
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ES TANCA EL RECULL D'INCIDÈNCIES DE VORERES 
AMB UN TOTAL DE 70 RECLAMACIONS
L'EMD les podrà reparar gairebé totes, però les que no s'arribin 
a fer quedaran pendents per l'any vinent, dins del proper mandat.

El Pla de voreres 2022 de l'EMD de Bella-
terra es va iniciar amb una fase de diagno-
si incloent la participació de tots els veïns 
i veïnes de Bellaterra.

Aquests van poder comunicar les dife-
rents incidències en les voreres del poble 
que necessiten una reparació, i finalment 
el procés ha tancat amb unes 70 incidèn-
cies recollides.

L'EMD les ha valorat per veure quines 
podran entrar dins del Pla de reparació de 
voreres, finançat per l'EMD i la Diputació 

de Barcelona, i ha planificat la reparació 
de la majoria de les incidències comunica-
des. 

Tot i axí, les que no puguin ser reparades 
dins del pla 2022, quedaran pendents per 
l'any vinent, dins del proper mandat.

Per avaluar les prioritats, s'ha valorat la 
perillositat, la freqüència d'ús, situació 
davant una porta per als vianants i tra-
jectes principals de desplaçament per a 
persones amb problemes de mobilitat.
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Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya ha anunciat aquest mes que a par-
tir del 9 de desembre hi haurà una millo-
ra de l'oferta en la línia Barcelona Vallès. 
Les freqüències en hora punta augmen-
taran i seran cada 5 minuts per Terrassa 
i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant 
Cugat.

Les millores que Ferrocarrils ha dut a 
terme a la línia en els últims anys per-
meten augmentar la seva capacitat i 
passar d'una oferta de 80 milions de 
viatges a 110 milions. Aquestes fre-
qüències suposen un increment respecte 
a la situació actual: es passa de 22 a 24 
trens per hora i sentit a Sant Cugat en 

A PARTIR DEL 9 DE DESEMBRE PASSARÀ UN TREN 
CADA 5 MINUTS PER BELLATERRA
Les millores que FGC ha dut a terme permeten augmentar la seva 
capacitat i passar d'una oferta de 80 milions de viatges a 110 milions.

l'hora punta i de 6 a 12 trens per hora i 
sentit a Sabadell i Terrassa. Pel que fa a 
la resta del dia, s'estableix un servei 
consistent en una freqüència d'un tren 
cada 10 minuts des de/a Terrassa i Saba-
dell, el que representa un tren cada 5 
minuts des de/a Sant Cugat.

També hi haurà canvis estructurals en 
les línies, ja que la línia Barcelona-
Vallès passarà a estar formada per les 
línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, 
L7 Av Tibidabo i L12 Reina Elisenda, i els 
trens de les línies S1 i S2 cobriran el 
servei de les actuals línies S5, S6 i S7 
que passaran a desaparèixer.

Aquesta simplificació de línies i serveis 
ha estat motivada per la necessitat 
d'augmentar la capacitat de la línia i 
aprofitar al màxim la infraestructura i 
tots els recursos associats, eliminant els 
trens semidirectes que no feien tot el 
recorregut de la línia o que no paraven a 
totes les estacions, representant una 
pèrdua de capacitat de la infraestructu-
ra de la línia.

La nova configuració dels horaris i de 
les línies s'ha dissenyat per augmentar 
les freqüències i poder donar resposta a 
l'augment de la demanda experimentat 
en els darrers anys, com a conseqüèn-
cia, en gran part, dels perllongaments 
de Sabadell i Terrassa.

Amb aquest increment i la infraestruc-
tura actual s'assoleix la màxima capaci-
tat d'aquesta línia que uneix Sabadell, 
Terrassa, Sant Cugat, Rubí, la UAB, Sant 
Quirze del Vallès i Bellaterra amb el cen-
tre de Barcelona, una línia que l'any 
2019 va arribar al rècord de 66,3 milions 
de desplaçaments.

La configuració del nou servei i la millo-
ra i augment de les freqüències ha estat 
possible gràcies a la compra de 15 noves 
unitats de tren, que ha permès plante-
jar un nou servei per aprofitar al màxim 
la infraestructura de la línia i garantir, 
a l'hora, l'estabilitat i la robustesa del 
servei. A més, Ferrocarrils ha dut a ter-
me tot un seguit d'actuacions a la línia 
que han permès simplificar l'explotació, 
maximitzar la regularitat en la línia i 
optimitzar els recursos associats.

Les noves unitats són trens més 
moderns que incorporen els últims 
avenços tecnològics i milloren les con-
dicions de confort per als usuaris. El 
pas entre cotxes està permès mitjançant 

passadissos d'intercomunicació, disposen 
de 196 seients (188 fixos i 8 abatibles) i 
de dos espais multifuncionals per a per-
sones amb mobilitat reduïda, bicicletes, 
cotxets, etc. Cada cotxe té tres portes 
per costat (24 en total) i a part dels indi-
cadors sonors tenen un sistema 
d'enllumenat verd (obertura) o vermell 
(tancament) que facilita la identificació 
de la maniobra per part de les persones 
amb deficiència auditiva. Hi ha 4 panta-
lles d'informació al client per cada cotxe 
ubicades a la part superior central per a 
una major visió per part de totes les per-
sones usuàries i com a principal novetat, 
tots els seients disposen de connexió USB 
per a la càrrega de dispositius mòbils i 
tauletes.

A més de les noves unitats de tren, que 
Ferrocarrils va comprar el 2018 amb una 
inversió de 99,5 milions d'euros, la com-
panyia ha realitzat els darrers tres anys 
diverses millores a la xarxa ferroviària. 
La més visible és la que s'ha realitzat a 
l'estació de Pl. Catalunya, on s'han 
allargat les vies i andanes 1 i 2 i s'ha 
implementat el sistema d'entrada 
automàtica a l'estació, que millora la 
velocitat i la regularitat de la xarxa i, a 
més, és un sistema més eficient perquè 
estalvia energia, ja que la conducció és 
més uniforme.

També s'han realitzat treballs per asse-
gurar l'increment de demanda de tracció 
elèctrica per a l'increment de trens. 
S'han construït noves subcentrals a 
Bellaterra i a Rubí i per possibilitar la 
major disponibilitat de freqüències s'ha 
millorat la senyalització a la bifurcació 
de Sant Cugat i de la resta de la línia. 
Totes aquestes actuacions, amb una 
inversió de 22 milions d'euros, asseguren 
especialment l'estabilitat i la robustesa 
del servei.
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Les malalties cardiovasculars, que 
inclouen les que afecten el cor i el siste-
ma vascular (artèries i venes) són la 
principal causa de mort als països desen-
volupats: segons dades de l'Organització 
Mundial de la Salut, van causar prop de 
18 milions de morts el 2019, que repre-
senten el 32% del total de defuncions 
mundials.

Aquestes xifres de mortalitat se sumen 
al seu caràcter crònic, fet que impacta 
directament sobre la qualitat de vida 
dels pacients i genera dependència, risc 
de complicacions i uns costos sanitaris i 
socioeconòmics molt elevats. Tot això 

LA MARATÓ DE TV3 DEDICARÀ LA SEVA 31ª 
EDICIÓ A LES MALALTIES CARDIOVASCULARS
Són la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels 
problemes actuals de salut pública més rellevants.

les converteix en el principal problema 
actual de salut pública.

Hi ha moltes malalties que afecten la 
salut cardiovascular. Les més freqüents, 
entre d'altres, són la hipertensió arte-
rial, l'arterioesclerosi, l'angina de pit, 
l'infart de miocardi, la insuficiència 
cardíaca i l'accident cerebrovascular o 
ictus.

Algunes d'aquestes malalties no tenen 
símptomes i la mort sobtada pot ser-ne 
la primera manifestació. D'aquí que la 
prevenció sigui un factor clau, com indi-
quen els experts. I, és que, tot i que en 

els problemes de salut cardiovascular hi 
ha implicats factors de risc com l'edat, 
el sexe o la predisposició genètica, els 
hàbits de vida saludables i les eines de 
prevenció dirigides als joves sans i a la 
població de risc són de gran utilitat per 
reduir-ne l'afectació.

La sensibilització i la divulgació sobre 
la salut cardiovascular, juntament amb 
l'impuls de la recerca científica, seran 
els objectius de la 31a edició de La Mara-
tó de TV3 i Catalunya Ràdio, que desple-
garà la seva campanya al llarg d'aquest 
any i tindrà com a punt culminant el 
programa del 18 de desembre.

Catalunya disposa d'una xarxa sòlida de 
grups de recerca en malalties cardiovas-
culars, que, gràcies als fons recaptats, 
podran aportar avenços en la prevenció, 
el tractament i el pronòstic d'aquestes 
malalties amb l'objectiu de millorar 
l'esperança i la qualitat de vida de les 
persones afectades.
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CERDANYOLA PRESENTA UN RECURS CONTRA LA 
SENTÈNCIA JUDICIAL A FAVOR DE L'ANNEXIÓ
Des que va sortir la sentència, molts mitjans de comunicació 
s'han fet ressò de la voluntat de Bellaterra.

A finals de 2018 es va crear la Comis-
sió de veïns Bellaterra és Sant Cugat, 
per tramitar la segregació de Bellaterra 
del municipi de Cerdanyola i la seva 
annexió a Sant Cugat, d'acord amb el 
procediment establert per la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local 
de Catalunya i el Reglament de demarca-
ció territorial i població dels ens locals, 
aprovat per Decret 244/2007, de 6 de 
novembre. Aquesta normativa contempla 
la segregació de part d'un municipi per a 
agregar-lo a un altre mitjançant la reco-
llida formal de signatures de veïns.

La Comissió va recollir l'any 2019 sig-
natures del 60% dels veïns de Bellate-
rra, superant significativament el 
mínim del 50% exigit per la Llei. Totes 
aquestes signatures es van formalitzar 
davant la secretària de l'EMD de Bellate-
rra, i el mateix any, la Comissió de veïns 
Bellaterra és Sant Cugat va entregar a 
l'Ajuntament de Cerdanyola les signatu-

res i la memòria explicativa dels motius 
per a la segregació de Cerdanyola i 
l'annexió a Sant Cugat per iniciar la tra-
mitació de l'expedient de segregació a la 
Generalitat de Catalunya.

El mes d'agost de 2019 l'Ajuntament 
de Cerdanyola va desestimar la 
sol·licitud d'inici d'expedient al·legant 
que la Comissió no havia recollit el 50% 
de signatures. Aquesta afirmació la va 
fer perquè l'Ajuntament interpreta que 
els terrenys que es volen annexionar a 
Sant Cugat són més grans i inclouen 800 
persones més, comptant 3.800 persones 
en lloc de 3.000. Això no era el que es 
recollia a la memòria i, per tant, la 
Comissió de veïns Bellaterra és Sant 
Cugat va presentar una demanda al 
Jutjat.

El mes d'octubre de 2022 es va resol-
dre la sentència, i el jutge va donar la 
raó a la Comissió de veïns, ordenant a 

l'Ajuntament de Cerdanyola a pagar les 
despeses del judici i a iniciar l'expedient 
presentat el 2019. Ara, però, 
l'Ajuntament ha presentat un recurs 
contra la sentència judicial a favor de 
l'annexió. Cal recordar que, a nivell 
polític, tots els partits també rebutgen 
la proposta, excepte el partit que 
governa actualment l'EMD, Gent per 
Bellaterra.

El president de la Comissió, Miquel Váz-
quez, era vocal de l'EMD del mateix par-
tit i va dimitir per tal de poder-se dedi-
car al procés d'annexió. I cal destacar 
que, en general, ha estat un moviment 
on la força i l'empenta ha estat total-
ment ciutadana.

Arran de tot aquest procés, han estat 
uns quants els mitjans de comunicació 
que se n'han fet ressò les últimes setma-
nes. En són un exemple el diari La Razón, 
el programa de TV3 Planta Baixa, el 
Periódico de Catalunya, el Diari de 
Terrassa, Nació Sabadell i el Diari de 
Sabadell, el Diari de Sant Quirze, la 
publicació Tot Sant Cugat i Televisió de 
Sant Cugat. Qui més qui menys fa un 
repàs de la situació històrica de Bellate-
rra, del sentiment inicial de la indepen-
dència, de la recollida de signatures i el 
sentiment de pertinença amb Sant Cugat.

Està clar que el tema ja ha transcendit 
els límits de Cerdanyola, i la situació 
de Bellaterra comença a ser coneguda 
arreu del territori.

ESPECIAL BELLATERRA ESPECIAL BELLATERRA



18 19

El Govern de Cerdanyola, format per tots 
els partits favorables al dret a decidir a 
Cerdanyola, no accepta els resultats de la 
consulta i denega la Independència a Bella-
terra. Un dels motius que al·leguen per 
negar és que “aquest nou govern serà el 
millor govern possible per a Bellaterra”.

Els bellaterrencs tallen amb urnes la carre-
tera per a reclamar que es respectin els 
resultats de les votacions sobre la Indepen-
dència. A més, els representants de l’EMD 
manifesten que seguiran treballant per res-
pectar el resultat malgrat la negativa de 
Cerdanyola. 

Els resultats de la consulta són un 94% de 
vots favorables a què Bellaterra esdevingui 
un municipi independent amb més d’un 50% 
de participació dels bellaterrencs.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Setembre de 2015
94% de vots per la Independència

Novembre de 2015
Protesta amb tall de carretera

Octubre de 2015
Cerdanyola no accepta els resultats

Juliol de 2015
Cerdanyola accepta la Consulta

Els incompliments de l’Ajuntament en 
Bellaterra en matèries econòmiques, de 
serveis i d’inversió, reben resposta per part 
de Bellaterra mentre segueix creixent la 
desafecció. Neix la plataforma Bellaterra 
Municipi, i es convoca una consulta popular 
sobre la Independència de Bellaterra.

ESPECIAL BELLATERRA ESPECIAL BELLATERRA

Els bellaterrencs són conscients que són 
una potència fiscal força gran dins el con-
junt de Cerdanyola, però que aquesta 
recaptació no es traduïa en una millora de 
serveis i instal·lacions que mereixia el 
poble. Per aquesta raó, demanen ser un 
municipi a la Generalitat, presentant el 
99% de signatures dels veïns favorables a 
la petició. La reclamació va ser denega-
da.

L’Ajuntament aprova crear l’EMD i iniciar 
els tràmits amb la Generalitat, que per llei 
han de ser de 6 mesos. Malgrat i el que 
estableix la llei, la tramitació s’allarga fins 
a 5 anys i es converteix en la tramitació 
més llarga d’una EMD en la història de 
Catalunya.

Any 1992
1a petició d’Independència

Juliol de 2005
Cerdanyola aprova crear l’EMD

Després d’anys de reclamacions i queixes 
per part dels veïns de Bellaterra sobre la man-
ca d’inversions i serveis que Cerdanyola desti-
na al poble, i una creixent desafecció entre 
els bellaterrencs per Cerdanyola, Bellaterra 
aconsegueix ser una Entitat Municipal Des-
centralitzada i comencen les negociacions per 
a l’establiment d’un nou conveni.

Juliol de 2010
Es crea l’EMD

CRONOLOGIA HISTÒRICA

La relació Bellaterra-Cerdanyola
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La comissió veïnal inicia els tràmits per 
canviar de municipi. El primer pas és 
entregar  totes les signatures a l’Ajunta-
ment de Cerdanyola, juntament amb la 
memòria justificativa indicant que Bellate-
rra compleix tots els requisits.

L’Ajuntament de Cerdanyola falseja la 
zona de segregació ampliant-la amb la UAB, 
quan realment no forma part del projecte 
d’annexió. Incrementa la població afectada 
i redueix el percentatge de signatures, 
situant-lo per sota del 50%, i així poder inad-
metre l’expedient.

Les signatures superen el 60% del cens de 
Bellaterra i, per tant, és totalment legal ini-
ciar els tràmits de l’annexió. A diferència de 
la consulta, aquests vots són tots a favor i 
per tant més de la meitat de Bellaterra vol 
ser Sant Cugat.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Maig de 2019
Més del 60% a favor de l’annexió

Agost de 2019
Cerdanyola no admet l’expedient

Juny de 2019
Entrega de la memòria justificativa

Desembre de 2018
Consulta d’annexió a Sant Cugat

Es crea la comissió veïnal “Bellaterra és 
Sant Cugat” amb el suport de l’EMD, que 
inicia una recollida de signatures a favor de 
l’annexió amb el municipi de Sant Cugat. 
L’objectiu és iniciar el tràmit si es supera la 
xifra de més del 50% del cens.

El Parlament de Catalunya aprova per unani-
mitat que, abans de valorar la possible inde-
pendència, les parts seguin a negociar per 
una millora del conveni. D’aquesta manera no 
respecta el dret a decidir de Bellaterra, quan 
des d’allà en reclamen el de Catalunya.

Comença un llarg període de negocia-
cions en les quals l’EMD de Bellaterra pro-
posa al govern de Cerdanyola agafar com a 
punt de partida el conveni de Valldoreix, 
un conveni que funciona i és un cas proper 
i similar al de Bellaterra.

El Ple de l’EMD porta a aprovació i tras-
llada a Cerdanyola una última proposta de 
conveni.

L’Ajuntament no veu amb bons ulls uti-
litzar el conveni de Valldoreix, i demana 
seguir negociant per una nova proposta.

Davant l’estat totalment paralitzat de 
les negociacions, l’EMD demana a Cer-
danyola que faci una proposta de conve-
ni i es compromet a dur-la directament a 
votació entre els bellaterrencs.

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Març de 2016
Parlament rebutja la moció 
d’independència de Bellaterra

Abril de 2016
EMD proposa el conveni de Valldoreix

Febrer de 2018
EMD fa una segona proposta 

de conveni

Juny de 2016
Cerdanyola rebutja el conveni 
de Valldoreix

Juliol de 2018
EMD demana a l’Ajuntament que 
faci una proposta de conveni

ESPECIAL BELLATERRA ESPECIAL BELLATERRA
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Des del primer dia gaudiràs
d'energia renovable que té cura
del nostre planeta i de
la teva família.

Truca'ns i informa't, realitzarem
un estudi totalment gratuït.

En quin món
vols viure?

En
aquest?

O en
aquest?

Tu pots aconseguir
el canvi!

passa't a l'energia solar

aconseguiràs estalviar
fins a un 60% de

la teva factura
d'energia elèctrica.

1

Fes una inversió intel·ligent, amb
l'estalvi energètic amortitzaràs
la instal·lació en 5 anys.

2

I si utilitzes la nostra fórmula flexible,
la quota mensual et sortirà gratis
amb l'estalvi generat.

3

hola@origensolar.cat
www.origensolar.cat
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Surt la sentència judicial que dona la raó a 
la "Bellaterra és Sant Cugat", i insta a 
l'Ajuntament de Cerdanyola a començar la 
tramitació de l'expedient d'annexió a Sant 
Cugat a la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Cerdanyola continua 
sense acceptar les signatures ni la propos-
ta d'annexió, i presenta un recurs contra la 
sentència judicial que dona la raó a "Bella-
terra és Sant Cugat".

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Bellaterra més a prop de Sant Cugat
Continuarà...

Novembre de 2022
L'Ajuntament presenta un recurs 

contra la sentència judicial

ESPECIAL BELLATERRA

“Bellaterra és Sant Cugat” recorre als tri-
bunals i presenta un contenciós adminis-
tratiu contra l’Ajuntament de Cerdanyola 
per no voler acceptar els resultats de les 
signatures.

Octubre de 2019
Contenciós contra l’Ajuntament

Octubre de 2022
El  jutge dona la raó a la comissió 
"Bellaterra és Sant Cugat"
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CARXOFES AMB BEIXAMEL
Recepta de Josué O'Donell extreta de www.receptes.cat

PREPARACIÓ:

- S'escorren els cors de carxofa, es parteixen per la meitat i es posen en una safata pel forn 
amb la part tallada a dalt.

- Es pica el pernil dolç i els xampinyons laminats per fer-los més petits, i es col·loca a sobre 
de cadascuna de les meitats de les carxofes.

- Posem la beixamel al damunt de les carxofes.
- Empolvorem amb formatge ratllat i ho posem a gratinar al forn durant 15 o 20 minuts, 

fins que quedi daurat.

Per fer la beixamel:
- Posem la mantega i l'oli a escalfar en una paella. Quan la mantega està líquida afegim la 

farina.
- Es va remenant i s'afegeix la llet freda a poc a poc sense deixar de remenar.
- Es deixa coure durant uns 6 minuts, i es rectifica de sal.

INGREDIENTS (6 racions): 

• Un pot de cors de carxofa en conserva
• Un pot petit de xampinyons laminats
• 500 ml de llet
• 150 g de pernil dolç
• 60 g de formatge ratllat
• 25 g de mantega
• 2 cullerades soperes d'oli d'oliva
• 2 cullerades soperes de farina
• 1 llimona
• Aigua i sal

Enviar fotos, contacte
i preu al correu:
j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04

Particular 
compra
o lloga
casa a
Bellaterra
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93 611 42 43

comercial@totbellaterra.com

Demana més informació al telèfon

O per correu electrònic a:

Distribució de 2.000
exemplars mensuals!

Vols aparèixer a la nostra
GUIA COMERCIAL?

936 743 081 

Pl. dels Quatre Cantons S/N 
08172 Sant Cugat del Vallès

www.santcugatesports.com

j.bellaterra68@gmail.com
613 02 03 04Particular 

compra o
lloga casa a 
BellaterraServicios de traslados 

con coches Mercedes 
al Aeropuerto, Puertos, 

Estación Ferrocarril.

Tlf. +34 639 721 111

Fact. Empresas

TAXIS EN
EL VALLÈS

Carrer Josefina Mascareñas, 3
08173, Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 590 04 78
info@matalasseriamonestir.com
www.matalasseriamonestir.com

hotel - guardería

GUARDERÍA CANINA 
EN SABADELL

Tel. 625765871
        655149858

hotel - guardería

LA CASA DEL LAGO, YANI
Eduación y adiestramiento canino

Pg. Francesc Macià 78,
Local 2 - 08173

Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Telf. 627 95 27 38

Llars de foc
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URGÈNCIES
Emergències
Ambulàncies Emergències
Ambulàncies
Ambulància Creu Roja
Bombers
Policia Local
Mossos 
Policia Nacional
Dones en Situació de Violència

SERVEIS SANITARIS
CAP Serraparera
Cita prèvia Atenció Primaria
CAP Canaletes
Cap Fontetes
Alcoholics Anònims
Centre Salut Mental
Creu Roja
Programa d'Atenció a la Dona
Ass. E. contra el Càncer
Hospital Parc Taulí 
Hospital General de Catalunya
Residència Geriàtrica CIM Bellaterra

FARMACIA
Farmàcia a Sant Quirze
Horari  
Cada dia de 7 a 24h

Farmàcia a Bellaterra    
Horari
9-13’30 i 16’30-20h

SERVEI MUNICIPAL CERDANYOLA -EMD
Atenció Ciutadana Cerdanyola
Ajuntament OAC
Ateneu
Arxiu Municipal
Urbanisme
Cultura

TELÈFONS D'INTERÈS
Aigües Cassa - Avaries

Fecsa Endesa

Gas Natural 

Butà

Correus  UAB

Parròquia de la Santa Creu

Deixalleria Campus Uab
Aeroport Aena
Bus Sarbus
FF CC
Renfe

Taxis del Vallès

ESCOLES
Escola Ramon Fuster
E. E. Bellaire
La Llar d'en Pitus
Escola Bressol Gespa Uab
Ceip Escola Bellaterra
IES Pere Calders
Escola Waldorf-Steiner  "El Til.ler"

MÚSICA
El Musical 

ESPORTS
El Club
Saf

112
061

93 712 03 03
93 580 33 33

112  -  93 582 03 00
O92  -  93 691 20 00
112  -  93 592 47 00
1091 - 93 594 24 80

900 900 120

93 580 63 63
93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 317 77 77
93 580 96 77 
93 691 61 61
93 594 21 99
93 414 25 25
93 723 10 10
902 533 333
93 000 14 01

93 721 07 83

93 691 46 55

010 / 93 580 88 88
93 580 88 88 ext 870
94 580 88 88 ext 164

93 591 41 22
93 591 41 33
93 581 10 00

93 518 18 30

900 878 583 
902 290 280
800 760 909 
800 760 706 
900 408 080 
900 100 250
901 100 100 
93 725 62 77
93 580 10 53

93 692 09 71

93 581 33 97
902 404 704
93 580 67 00
93 205 15 15
902 320 320

639 721 111

93 586 41 06
93 580 81 64
93 594 00 71
93 581 19 74
93 581 15 83 
93 580 14 77
93 592 97 95

93 580 42 46

93 580 25 42
93 581 19 34

Telèfons de Contacte Bellaterra

EMD BELLATERRA
Oficina d'atenció al Ciutadà
Plaça Maragall, 4
www.emdbellaterra.cat

FGC.Línia S2-S6
Consulta tots els horaris a la pàgina web www.fgc.cat o trucant al telèfon 012

BUS - Línia 648 - Bellaterra / UAB / Montcada
Duració trajecte: 6 min a UAB - 20 min a Cerdanyola - 35 min a Ripollet - 55 min a Montcada 

De dilluns a divendres de 06:00 a 21:00 cada hora

PARADES A: Bellaterra (Pl. Pi, La Vall, Turó de St Pau), UAB (Ctra. de la Uab - Educació, UAB 
Ciències), Cerdanyola del Vallès (C.Serra dels Galliners / C.Josep Tarradellas, C.Serra dels Galliners / 
C.Castella, Av.Roma / Av.Espanya, Can Pallarès, Ctra. de Barcelona / C.Sta Rosa, Ctra. de Barcelona / 
Av.Catalunya, C.Tarragona - CAP), Ripollet (C.Balmes / C.Molí Ginestar, C.Molí Rata / C.Magallanes 
- Parc Moreres, Av.Maria Torras / C.Puigmal, C.Garcia Lorca / Pl.Palau Ausit, C.St Andreu / C.Pau 
Casals, C.Sarrià de Ter / C.X Rastro Reto), Montcada i Reixac (Pg.St Jordi / Pau Casals, Rbla.Països 
Catalans, Pl.Lluís Companys, C.Bifurcació / C.Molí).

BUS - Urbà 2 - Bellaterra
SORTIDES BELLATERRA - AJUNTAMENT:    9:30 - 11:30 - 17:10

SORTIDES AJUNTAMENT - BELLATERRA:    10:00 - 12:00 - 17:30

PARADES A: Ctra. Bellaterra Can Edo, Pl.Greco, Pl. Pi, Pl.Maragall, Ctra.UAB / Turó de St Pau, 
Serragalliners / Castella, St.Casimir / Mercat Serraparera, St.Casimir / IES Banús.

PARADES A: Altimira / St.Iscle (Ajuntament), Francoli Pío Baroja, St.Casimir / Mercat Serraparera, 
Serragalliners / Castella, Ctra.UAB / Turó de St.Pau, Pin i Soler, Pl.Mare de Déu de Montserrat, Pl.
Maragall, Camí Antic de St.Cugat / Mestre Nicolau, Camí Antic de St.Cugat / Terranova, Pl.Greco.

 s  Dos cotxes reservats exclusivament 
per a escolars. Circula només en 
períodes lectius.

 +  Reservat exclusivament per  
a escolars. Circula només en 
períodes lectius. 

F   ENLLAÇOS AMB EL FUNICULAR 
DE VALLVIDRERA. Servei cada 6 
minuts. Primera sortida. a les 
4.46 h. Última sortida. vigílies de 
feiners a les 0.20 h; divendres i 
vigílies de festius a les 2.30 h.

9  SANT JOAN t POLÍGON CAN 
SANT JOAN. Consulteu horaris a 
la mateixa estació o al telèfon 
d’informació 012. 

Consulteu la pàgina web www.fgc.cat 
per als horaris dels dies de Nadal, 
Setmana Santa i estiu, els dies feiners 
del mes d’agost i les festes locals de 
Barcelona.

s  Dos coches reservados exclusi-
vamente para escolares. Circula 
sólo en períodos lectivos.

 +  Reservado exclusivamente para 
escolares. Circula sólo en 
períodos lectivos.

F  ENLACES CON EL FUNICULAR 
DE VALLVIDRERA. Servicio cada 
6 minutos. Primera salida. a las 
4.46 h. Última salida. vísperas de 
laborables a las 0.20 h; viernes y 
vísperas de festivos a las 2.30 h.

9  SANT JOAN t POLÍGONO CAN 
SANT JOAN. Consulte horarios en 
la misma estación o en el teléfono 
de información 012.  

Consulte la página web www.fgc.cat 
para los horarios de los días de Navidad, 
Semana Santa y verano, los días labora-
bles del mes de agosto y las fiestas lo-
cales de Barcelona.

s  Two carriages reserved exclusively 
for students. Runs only during 
term time.

 +  Reserved exclusively for students. 
Runs only during term time.

 F  C O N N E C T I O N S  W I T H  T H E  
VALLVIDRERA FUNICULAR. Trains 
every 6 minutes. First departure. at 
4.46 a.m. Last departure. on days 
before weekdays at 0.20 a.m., 
Fridays and days before public 
holidays at 2.30 a.m.

9  SANT JOAN t CAN SANT JOAN 
INDUSTRIAL ESTATE. See timetable 
at the station or call 012 for 
information. 

Consult www.fgc.cat for operating times on 
Christmas days, Easter and summer 
holidays, and local holidays in Barcelona.  

 Enllaç amb metro
  Enllaç amb RENFE, rodalies
 P Estació amb aparcament
 T Estació amb parada de taxi
 B Autobús urbà
 F Funicular

 Enlace con metro
  Enlace con RENFE, cercanías
 P Estación con aparcamiento
 T Estación con parada de taxi
 B Autobús urbano
 F Funicular

 Metro link
  RENFE link with local lines
 P Station with car park
 T Station with taxi rank
 B Local bus
 F Funicular

Sabadell D Barcelona-Pl. Catalunya         Feiners / Laborables / Weekdays
Circulen de dilluns a divendres feiners, excepte mes d’agost i festes locals de Barcelona
Circulan de lunes a viernes laborables, excepto mes de agosto y fiestas locales de Barcelona
Run weekdays from Monday to Friday, except in August and on local holidays in Barcelona

De 5.01 h a 9.43 h / From 5.01 a.m. to 9.43 a.m.
g  5.01  5.03  5.05 5.07 5.09 5.11 5.16 5.18 5.21 5.23 5.26 5.28 5.30 5.34 5.36 5.38 5.42 5.45 5.47 5.49 5.52
g  5.30  5.32  5.34 5.36 5.38 5.40 5.45 5.47 5.50 5.52 5.55 5.57 5.59 6.03 6.05 6.07 6.11 6.14 6.16 6.18 6.21
g  5.56  5.58  6.00 6.02 6.04 6.06 6.11 6.13 6.16 6.18 6.21 6.23 6.25 6.29 6.31 6.33 6.37 6.40 6.42 6.44 6.47
g  6.08  6.10  6.12 6.14 6.16 6.18 6.23 6.25 6.28 6.30 6.33 6.35 6.37 6.41 6.43 6.45 6.49 6.52 6.54 6.56 6.59
g  6.29  6.31  6.33 6.35 6.37 6.39 6.44 6.46 6.49 6.51 6.54 6.56 6.58 7.02 7.04 7.06 7.10 7.13 7.16 7.18 7.21
g  6.44  6.46  6.48 6.50 6.52 6.54 6.59 7.01 7.04 7.06 7.09 7.11 7.13 7.17 7.19 7.21 7.25 7.28 7.30 7.32 7.35
g  6.56  6.58  7.00 7.02 7.04 7.06 7.11 7.13 7.16 7.18 7.21 7.23 7.25 7.29 7.31 7.33 7.37 7.40 7.42 7.44 7.47
g  7.09  7.11  7.13 7.15 7.17 7.19 7.24 7.26 7.29 7.31 7.34 7.36 7.38 7.42 7.44 7.46 7.50 7.53 7.56 7.58 8.00
g  7.24  7.26  7.28 7.30 7.32 7.34 7.39 7.41 7.44 7.46 7.49 7.51 7.53 7.57 7.59 8.01 8.05 8.08 8.10 8.12 8.15
g  7.34  7.36  7.38 7.40 7.42 7.44 7.49 7.51 7.54 7.56 7.59 8.01 8.03 8.07 8.09 8.11 8.15 8.18 8.20 8.22 8.25

7.54 7.56 7.59 8.01 8.04 8.06 8.09 8.19 8.21 8.22 8.24 8.25 8.26 8.28 8.31
g  7.46  7.48  7.50 7.52 7.54 7.56 8.01 8.03 8.06 8.08 8.11 8.13 8.15 8.19 8.21 8.23 8.27 8.30 8.32 8.34 8.37

8.04 8.06 8.09 8.11 8.14 8.16 8.19 8.29 8.31 8.32 8.34 8.35 8.36 8.38 8.41
g  7.57  7.59  8.01 8.03 8.05 8.07 8.12 8.14 8.17 8.19 8.22 8.24 8.26 8.30 8.32 8.34 8.38 8.41 8.43 8.45 8.48
g  8.05  8.07  8.09 8.11 8.13 8.15 8.20 8.22 8.25 8.27 8.30 8.32 8.34 8.38 8.40 8.42 8.46 8.49 8.51 8.53 8.56

8.23 8.25 8.28 8.30 8.33 8.35 8.38 8.48 8.50 8.51 8.53 8.54 8.55 8.57 9.00
g  8.13  8.15  8.17 8.19 8.21 8.23 8.28 8.30 8.33 8.35 8.38 8.40 8.42 8.46 8.48 8.50 8.54 8.57 8.59 9.01 9.04

8.31 8.33 8.36 8.38 8.41 8.43 8.46 8.56 8.58 8.59 9.01 9.02 9.03 9.05 9.08
g  8.24  8.26  8.28 8.30 8.32 8.34 8.39 8.41 8.44 8.46 8.49 8.51 8.53 8.57 8.59 9.01 9.05 9.08 9.10 9.12 9.15
g  8.36  8.38  8.40 8.42 8.44 8.46 8.51 8.53 8.56 8.58 9.01 9.03 9.05 9.09 9.11 9.13 9.17 9.20 9.22 9.24 9.27

8.56 8.58 9.01 9.03 9.06 9.08 9.11 9.21 9.23 9.24 9.26 9.27 9.28 9.30 9.33
g  8.47  8.49  8.51 8.53 8.55 8.57 9.02 9.04 9.07 9.09 9.12 9.14 9.16 9.20 9.22 9.24 9.28 9.31 9.33 9.35 9.38

9.07 9.09 9.12 9.14 9.17 9.19 9.22 9.32 9.34 9.35 9.37 9.38 9.39 9.41 9.44
g  8.57  8.59  9.01 9.03 9.05 9.07 9.12 9.14 9.17 9.19 9.22 9.24 9.26 9.30 9.32 9.34 9.38 9.41 9.43 9.45 9.48

9.19 9.21 9.24 9.26 9.29 9.31 9.34 9.44 9.46 9.47 9.49 9.50 9.51 9.53 9.56
g  9.09  9.11  9.13 9.15 9.17 9.19 9.24 9.26 9.29 9.31 9.34 9.36 9.38 9.42 9.44 9.46 9.50 9.53 9.55 9.57 10.00
g  9.20  9.22  9.24 9.26 9.28 9.30 9.35 9.37 9.40 9.42 9.45 9.47 9.49 9.53 9.55 9.57 10.01 10.04 10.06 10.08 10.11
g  9.32  9.34  9.36 9.38 9.40 9.42 9.47 9.49 9.52 9.54 9.57 9.59 10.01 10.05 10.07 10.09 10.13 10.16 10.18 10.20 10.23
g  9.43  9.45  9.47 9.49 9.51 9.53 9.58 10.00 10.03 10.05 10.08 10.10 10.12 10.16 10.18 10.20 10.24 10.27 10.29 10.31 10.34

De 9.55 h a 12.10 h, cada hora als minuts / De 9.55 h a 12.10 h, cada hora a los minutos / From 9.55 a.m. to 12.10 p.m., every hour at the minutes show
g .55 .57 .59 .01 .03 .05 .10 .12 .15 .17 .20 .22 .24 .27 .29 .31 .35 .38 .40 .42 .45
g .10 .12 .14 .16 .18 .20 .25 .27 .30 .32 .35 .37 .39 .42 .44 .46 .50 .53 .55 .57 .00
g .25 .27 .29 .31 .33 .35 .40 .42 .45 .47 .50 .52 .54 .57 .59 .01 .05 .08 .10 .12 .15
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30

De 12.24 h a 16.40 h / From 12.24 p.m. to 4.40 p.m.
g 12.24 12.26 12.28 12.30 12.32 12.34 12.39 12.41 12.44 12.46 12.49 12.51 12.53 12.56 12.58 13.00 13.04 13.07 13.09 13.11 13.14
g 12.40 12.42 12.44 12.46 12.48 12.50 12.55 12.57 13.00 13.02 13.05 13.07 13.09 13.12 13.14 13.16 13.20 13.23 13.25 13.27 13.30
g 12.52 12.54 12.56 12.58 13.00 13.02 13.07 13.09 13.12 13.14 13.17 13.19 13.21 13.24 13.26 13.28 13.32 13.35 13.37 13.39 13.42
g 13.04 13.06 13.08 13.10 13.12 13.14 13.19 13.21 13.24 13.26 13.29 13.31 13.33 13.36 13.38 13.40 13.44 13.47 13.49 13.51 13.54

13.21 13.23 13.26 13.28 13.31 13.33 13.36 13.46 13.48 13.49 13.51 13.52 13.53 13.55 13.58
g 13.16 13.18 13.20 13.22 13.24 13.26 13.31 13.33 13.36 13.38 13.41 13.43 13.45 13.48 13.50 13.52 13.56 13.59 14.01 14.03 14.06
g 13.28 13.30 13.32 13.34 13.36 13.38 13.43 13.45 13.48 13.50 13.53 13.55 13.57 14.00 14.02 14.04 14.08 14.11 14.13 14.15 14.18
g 13.40 13.42 13.44 13.46 13.48 13.50 13.55 13.57 14.00 14.02 14.05 14.07 14.09 14.12 14.14 14.16 14.20 14.23 14.25 14.27 14.30

14.03 14.05 14.08 14.10 14.13 14.15 14.18 14.28 14.30 14.31 14.33 14.34 14.35 14.37 14.40
g 13.52 13.54 13.56 13.58 14.00 14.02 14.07 14.09 14.12 14.14 14.17 14.19 14.21 14.24 14.26 14.28 14.32 14.35 14.37 14.39 14.42
g 14.04 14.06 14.08 14.10 14.12 14.14 14.19 14.21 14.24 14.26 14.29 14.31 14.33 14.36 14.38 14.40 14.44 14.47 14.49 14.51 14.54
g 14.16 14.18 14.20 14.22 14.24 14.26 14.31 14.33 14.36 14.38 14.41 14.43 14.45 14.48 14.50 14.52 14.56 14.59 15.01 15.03 15.06
g 14.28 14.30 14.32 14.34 14.36 14.38 14.43 14.45 14.48 14.50 14.53 14.55 14.57 15.00 15.02 15.04 15.08 15.11 15.13 15.15 15.18

14.45 14.47 14.50 14.52 14.55 14.57 15.00 15.10 15.12 15.13 15.15 15.16 15.17 15.19 15.22
g 14.40 14.42 14.44 14.46 14.48 14.50 14.55 14.57 15.00 15.02 15.05 15.07 15.09 15.12 15.14 15.16 15.20 15.23 15.25 15.27 15.30
g 14.52 14.54 14.56 14.58 15.00 15.02 15.07 15.09 15.12 15.14 15.17 15.19 15.21 15.24 15.26 15.28 15.32 15.35 15.37 15.39 15.42
g 15.04 15.06 15.08 15.10 15.12 15.14 15.19 15.21 15.24 15.26 15.29 15.31 15.33 15.36 15.38 15.40 15.44 15.47 15.49 15.51 15.54
g 15.16 15.18 15.20 15.22 15.24 15.26 15.31 15.33 15.36 15.38 15.41 15.43 15.45 15.48 15.50 15.52 15.56 15.59 16.01 16.03 16.06
g 15.28 15.30 15.32 15.34 15.36 15.38 15.43 15.45 15.48 15.50 15.53 15.55 15.57 16.00 16.02 16.04 16.08 16.11 16.13 16.15 16.18
g 15.40 15.42 15.44 15.46 15.48 15.50 15.55 15.57 16.00 16.02 16.05 16.07 16.09 16.12 16.14 16.16 16.20 16.23 16.25 16.27 16.30
g 15.52 15.54 15.56 15.58 16.00 16.02 16.07 16.09 16.12 16.14 16.17 16.19 16.21 16.24 16.26 16.28 16.32 16.35 16.37 16.39 16.42
g 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 16.14 16.19 16.21 16.24 16.26 16.29 16.31 16.33 16.36 16.38 16.40 16.44 16.47 16.49 16.51 16.54
g 16.16 16.18 16.20 16.22 16.24 16.26 16.31 16.33 16.36 16.38 16.41 16.43 16.45 16.48 16.50 16.52 16.56 16.59 17.01 17.03 17.06
+ 16.44 16.46 16.49 16.51 16.53 16.56 16.58 17.00 17.04 17.06 17.07 17.08 17.10 17.11 17.13 17.16

g 16.28 16.30 16.32 16.34 16.36 16.38 16.43 16.45 16.48 16.50 16.53 16.55 16.57 17.00 17.02 17.04 17.08 17.11 17.13 17.15 17.18
g 16.40 16.42 16.44 16.46 16.48 16.50 16.55 16.57 17.00 17.02 17.05 17.07 17.09 17.12 17.14 17.16 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.27 17.30

De 16.52 h a 19.15 h, cada hora als minuts / De 16.52 h a 19.15 h, cada hora a los minutos / From 4.52 p.m. to 7.15 p.m., every hour at the minutes show
.03 .05 .08 .10 .13 .15 .18 .28 .30 .31 .33 .34 .35 .37 .40

g .52 .54 .56 .58 .00 .02 .07 .09 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .26 .28 .32 .35 .37 .39 .42
.15 .17 .20 .22 .25 .27 .30 .40 .42 .43 .45 .46 .47 .49 .52

g .04 .06 .08 .10 .12 .14 .19 .21 .24 .26 .29 .31 .33 .36 .38 .40 .44 .47 .49 .51 .54
.27 .29 .32 .34 .37 .39 .42 .52 .54 .55 .57 .58 .59 .01 .04

g .16 .18 .20 .22 .24 .26 .31 .33 .36 .38 .41 .43 .45 .48 .50 .52 .56 .59 .01 .03 .06
.39 .41 .44 .46 .49 .51 .54 .04 .06 .07 .09 .10 .11 .13 .16

g .28 .30 .32 .34 .36 .38 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .57 .00 .02 .04 .08 .11 .13 .15 .18
.51 .53 .56 .58 .01 .03 .06 .16 .18 .19 .21 .22 .23 .25 .28

g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30

De 19.16 h a 19.33 h / From 7.16 p.m. to 7.33 p.m.
g 19.16 19.18 19.20 19.22 19.24 19.26 19.31 19.33 19.36 19.38 19.41 19.43 19.45 19.48 19.50 19.52 19.56 19.59 20.01 20.03 20.06

19.33 19.35 19.38 19.40 19.43 19.45 19.48 19.58 20.00 20.01 20.03 20.04 20.05 20.07 20.10

De 19.28 h a 21.16 h, cada hora als minuts / De 19.28 h a 21.16 h, cada hora a los minutos / From 7.28 p.m. to 9.16 p.m., every hour at the minutes show
g .28 .30 .32 .34 .36 .38 .43 .45 .48 .50 .53 .55 .57 .00 .02 .04 .08 .11 .13 .15 .18
g .40 .42 .44 .46 .48 .50 .55 .57 .00 .02 .05 .07 .09 .12 .14 .16 .20 .23 .25 .27 .30
g .52 .54 .56 .58 .00 .02 .07 .09 .12 .14 .17 .19 .21 .24 .26 .28 .32 .35 .37 .39 .42
g .04 .06 .08 .10 .12 .14 .19 .21 .24 .26 .29 .31 .33 .36 .38 .40 .44 .47 .49 .51 .54
g .16 .18 .20 .22 .24 .26 .31 .33 .36 .38 .41 .43 .45 .48 .50 .52 .56 .59 .01 .03 .06

De 21.40 h a 23.09 h / From 9.40 p.m. to 11.09 p.m.
g 21.40 21.42 21.44 21.46 21.48 21.50 21.55 21.57 22.00 22.02 22.05 22.07 22.09 22.12 22.14 22.16 22.20 22.23 22.25 22.27 22.30
g 22.01 22.03 22.05 22.07 22.09 22.11 22.16 22.18 22.21 22.23 22.26 22.28 22.30 22.33 22.35 22.37 22.41 22.44 22.46 22.48 22.51
g 22.35 22.37 22.39 22.41 22.43 22.45 22.50 22.52 22.55 22.57 23.00 23.02 23.04 23.07 23.09 23.11 23.15 23.18 23.20 23.22 23.25
g 23.09 23.11 23.13 23.15 23.17 23.19 23.24 23.26 23.29 23.31 23.34 23.36 23.38 23.41 23.43 23.45 23.49 23.52 23.54 23.56 23.59

Últims trens divendres i feiners vigília de festiu / Últimos trenes viernes y laborables víspera de festivo / Last trains, Fridays and weekdays before public holidays
g 23.56 23.58  0.00 0.02 0.04 0.06 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.46
g  0.40  0.42  0.44 0.46 0.48 0.50 0.55 0.57 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.20 1.23 1.25 1.27 1.30
g  1.25  1.27  1.29 1.31 1.33 1.35 1.40 1.42 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54 1.57 1.59 2.01 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15

Horari
Feiners  Octubre 2020

Horario
Laborables  Octubre 2020

Timetable
Weekdays  October 2020
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Pl. Catalunya-Sant Cugat
Els trens que circulen de Pl. Catalunya a Sant Cugat tenen una freqüència mitjana de pas entre 4 i 6 minuts, els dies feiners, i de 10 minuts, els festius.
Los trenes que circulan de Pl. Catalunya a Sant Cugat tienen una frecuencia media de paso entre 4 y 6 minutos, los días laborables, y de 10 minutos, los festivos.
Trains from Pl. Catalunya to Sant Cugat run on average every 4-6 minutes on weekdays and every 10 minutes on public holidays.

Adreça electrònica / Correo electrónico / E-mail address
FAX 93 366 32 36

Telèfon persones amb discapacitat auditiva
Teléfono personas con discapacidad auditiva 
Telephone people with hearing impairment

SMS

cicrubi@fgc.cat

Segueix-nos a
Síguenos en
Follow us on

Telèfon d’informació
Teléfono de información 
Telephone information

Cost de la trucada:
segons operadora.

Telèfon de reclamacions  
Teléfono de reclamaciones 
Telephone complaints

900 90 15 15 675 78 70 02

S6



RESTAURANTS
M   Can Edo
O   El Galliner
Q   Ebano
R   Hostal Sant Pancràs
S   Marcs
T   El Club
U   Cafè del Turó   

COMERÇOS
A   Benzinera Repsol
B   Croshouse Immobiliaria
C   Farmàcia Marta Caus
D   Bonaparte Pa i Dolç
E   Perruqueria Teresa Romero
F   Llibreria Paper’s
G   Supermercat Condis
H   Family Can
I    Banc Sabadell
J   Mas i Fill

GUIA COMERCIAL 

A

B

M

O

Q

R

S

U

C,D,E,F
G,H,I,J,T

* Plànol cedit per l'EMD de Bellaterra




